Week 08 17 februari 2020

De jarigen van de komende week
May 6
James 9
Aeneas 9
Elias 7
Tizze 6
Finn 11
Isa 10
Noor 10
Maria 4
Meester Paul
Juf Loanne
Juf Cheryl
Juf Annemarie
18-02

IPC-tentoonstelling
16.30 – 18.30 uur

18-02

Groep 1 t/m 8 en
Lichtenbeek
vrij vanaf 12.00 uur

21-02

Carnaval op school

24-02
t/m
28-02

Voorjaarsvakantie
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IPC tentoonstelling
Morgen, dinsdag 18 februari, hebben we weer onze jaarlijkse IPC tentoonstelling.
Alle ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen zijn van harte welkom om te komen kijken in alle groepen.
Er is de afgelopen weken met veel enthousiasme gewerkt aan het thema KUNST.
U hebt daar vast al een en ander van gezien op Klasbord. Morgen kunt u in alle groepen gaan kijken.
Óók de groepen van Lichtenbeek, kinderdagverblijf de Sterreboom, peuterspeelzaal de Notendop
en buitenschoolse opvang de Boomhut doen mee.
U bent dus overal in de school van harte welkom om een kijkje te nemen.
De kinderen van De Esdoorn en Lichtenbeek zijn vanaf 12.00 uur vrij.
De leerkrachten kunnen ‘smiddags de tentoonstelling inrichten.
U bent tussen 16.30 en 18.30 uur van harte welkom!
De kinderen en ouders van groep 8 verzorgen tijdens de tentoonstelling het ‘Smulparadijs’
waar u heerlijke hapjes en drankjes kunt kopen.
Hiermee wordt hun schoolkamp aan het einde van het schooljaar gesponsord.
Dus komt u lekker op school eten, dan hoeft er daarna niet meer gekookt te worden!

Carnaval
Vrijdag 21 februari is het weer zover!
Carnaval op De Esdoorn!
Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
(Er mogen geen serpentines, confetti en (nep)wapens mee naar school).
We gaan er een gezellig feest van maken, deels in de zaal en deels in de eigen groep.
Vanaf 11.20 uur zijn de bewoners van Tertzio uitgenodigd op ons schoolplein.
U bent vanaf 11.20 uur ook van harte uitgenodigd om de kleuters te bewonderen.
Zij gaan samen met de Rupsen, de Vlinders, de kinderen van de Notendop en de Sterreboom
in optocht over het plein. Wij zorgen zelf voor gezellige carnavalsmuziek.
Om 12.00 uur is het feest voor de groepen 1 t/m 4 en de Rupsen afgelopen en mag iedereen naar huis.
’s Middags worden er in de groepen 5 t/m 8, de Vlinders en de Libellen nog gezellige activiteiten gedaan.
Om 14.30 uur begint dan ook voor hun de vakantie!!!
Na 12 uur willen we de school weer graag vrij van carnavalsversiering hebben.
We hopen dat er een aantal ouders zijn die kunnen helpen om dit voor elkaar te krijgen.
Hierbij willen we ook alle ouders bedanken die de school vorige week supergezellig versierd hebben!
De fruitpauze wordt deze dag door de Activiteitencommissie verzorgd.

Baby geboren
Juf Cheryl, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, is vorige week woensdag bevallen van
een gezonde dochter EVA. Het gaat prima met moeder en dochter.
Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen!!!

Juf Chantal
Het zwangerschapsverlof van juf Chantal zit er weer bijna op. Na de voorjaarsvakantie komt ze op
maandag en dinsdag terug in groep 3. De andere dagen zal juf jessica blijven werken.
Meester Dick is deze week dus voor het laatst.
We bedanken hem heel hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid bij groep 3.

Bijlage
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